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Email senátorům s odpovědí předsedy AS AMU na podnět doc. Ing. Mgr. Martina Řezníčka
(email z 23. 5. 2022)
Milé kolegyně a kolegové,
v příloze naleznete podnět doc. Řezníčka, který přišel k mým rukám v listinné podobě.
Podnět jsem na program dnešního jednání nezařadil.
Z naší konverzace vám přeposílám moji poslední odpověď ze včerejší noci, která obsahuje i
doporučení panu Řezníčkovi, jak v této věci postupovat.
s pozdravem
Sl.Hořínka
---------------Vážený pane Řezníčku,
pakliže komunikujete jako člen akademické obce, nezbude Vám než používat školní email.
Snažil jsem se Vám odpovědět ihned po doručení podnětu, Vaši soukromou adresu jsem
přehlédl. Nyní Vám odpovídám také na Vaši soukromou adresu, aby to nevyznělo jako
naschvál, ale napříště prosím o komunikaci přes školní mail.
Pokud si to dobře pamatuji, tak prof. Brabec chtěl žalovat AMU za poškození svého jména ve
vyjádření paní děkanky ke konkurzu zaslaném studentům KK a chtěl, myslím, soudně
napadnout průběh VŘ. Není tedy překvapivé, že se s ním rektorka a právník AMU sešli za
účasti jeho právního zástupce a snažili se předejít soudnímu řízení. Dále žádal, pokud vím,
prof. Brabec a studenti KK o zveřejnění nahrávky VŘ. Vedení FAMU zveřejnění odmítlo (což
považuji za naprosto správné) a následně výběrové řízení zneplatnilo.
Psal jste, že došlo ke zrušení fakticky řádně proběhlého výběrového řízení, a to pouze z
formálních důvodů. Nikdo kromě paní děkanky a paní rektorky neměl k dispozici nahrávku
VŘ. Nikdo tedy kromě členů komise a výše dvou jmenovaných neví, co tam přesně proběhlo.
Rektorka shledala pochybení, děkanka to přijala. Jestli byl na děkanku vyvíjen nějaký nátlak
je otázka přímo na ni, proto jsem Vám navrhoval, abyste ji požádal o vyjádření. Jestliže na ní
byl nátlak vyvíjen, tak bych považoval Váš podnět relevantní. Takto jej považuji za účelový.
Pakliže Vás po přečtení vybraných pasáží ukradené korespondence sžírají pochybnosti o
možném protiprávním jednání rektorky, doporučuji Vám, abyste ji požádal o nahlédnutí do
účetnictví. Jsem přesvědčen, že Vám vyjde vstříc. Kdybyste byl odmítnut, což
nepředpokládám, tak opět budu Váš podnět považovat za relevantní, a ne za zahlcování
agendy AS AMU.
Na jednání AS FAMU zaznělo, že v protokolu VŘ byly uvedeny skutečnosti, které v průběhu
VŘ nezazněly, a kvůli kterým jeden ze členů komise protokol odmítl podepsat. Vy jste byl
členem této komise, a proto to všechno musíte vědět. V podnětu mně adresovaném, jste
však svou účast v komisi během VŘ zatajil. Začínám být trochu alergický na dopisy z FAMU,
které uvádějí jen to, co se pisatelům hodí. Okolnosti stran tohoto VŘ se již na AS AMU
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projednávaly a výsledkem byla omluva prod. Čeňka za nepřesně vyhotovený zápis z průběhu
řízení členům komise, předpokládám tedy i Vám.
O Vašem podnětu a jeho nezařazení budu samozřejmě informovat ostatní senátory.
s pozdravem
Sl.Hořínka

